Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Közintézmények Szolgáltató Irodája nevű intézménye intézményvezetői álláshelyének
betöltésére.
Közintézmények Szolgáltató Irodája (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.)
intézményvezető (magasabb vezető)
A vezetői megbízás időtartama:
Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, melynek kezdő napja 2021. január 01.,
megszűnése 2025. december 31.
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
A Közintézmények Szolgáltató Irodája a helyi önkormányzati intézmények (Vass Jenő
Óvoda és Bölcsőde, Berettyó Kulturális Központ) pénzügyi-gazdasági, munkaügyi
feladatait látja el, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerinti intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetést biztosítja,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetés közfeladatok közül a
közparkok fenntartása feladatot látja el és a Kabos Endre Városi Sportcsarnokot
üzemelteti.
Az intézményvezető feladata az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban
meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és hatékony ellátása, az intézmény
irányítása, vezetése, ellenőrzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII. törvény és a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-felsőfokú végzettség közgazdasági területen,
-felsőfokú végzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
intézményvezetői munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat,
-magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
-magyar állampolgárság,

-vagyonnyilatkozat tétel vállalása,
-büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
szakmai gyakorlat igazolása,
legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
amennyiben jelenleg nem az intézmény közalkalmazottja, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet
és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy
zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra,
a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja
vagyonnyilatkozat tételét,
nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság hatálya alatt,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. § (1) bekezdésben meghatározott
összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör betöltése 2021. január 01-től lehetséges.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.11.06.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: Közintézmények Szolgáltató Irodája intézményvezetői
pályázat.
A pályázat elbírálásának rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő
pályázat érvénytelen.
Az érvényes pályázatok esetén a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon
belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja
meg a pályázókat.

A Képviselő-testület, mint a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba
foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.11.30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-

Berettyóújfalu Város Önkormányzata honlapja - 2020. 09. 28.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata hirdetőtáblája - 2020. 09. 28.

A KÖZIGALLAS publikálási időpontja: 2020. 10. 01.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző
nyújt, a 06-54-505-415 telefonszámon.

